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EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ • MARS - MAJ 2019

Ingen kan göra  
allt...

Intervju:  
klimatfrågor
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Välkommen på 
fågelvandring i 
maj! 

Följ med på en vandring med början 
kl. 06.30 där vi spanar och lyssnar 
efter Björkös fåglar! Tid ca 3h inkl. 
fikapaus. Ledare: Kristoffer Lager. 
Datum ej fastställt i skrivande stund, 
men kommer att anges i affischering 
och på vår hemsida. Håll utkik!

♪ ♫ ♪
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I begynnelsen skapade Gud himmel 
och jord. Jorden var öde och tom, dju-
pet täcktes av mörker och en gudsvind 
svepte fram över vattnet. Gud sade: 
”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till.  
(1 Mos 1:1-3)

Det finns en känsla i att en stilla fe-
bruarikväll titta upp mot stjärnorna 
och reflektera över hur liten man är i 
vårt stora universum. Det blir lätt att 
tankar om vår existens tar över och 
frågor som handlar om livet får bli en 
del utav tiden som sker just där och då. 

Under det senaste året har frågor om 
vårt klimat blivit aktuella och de har 
debatterats i tv och radio. Våra glaciä-
rer smälter och skogsbränder skakar 
vår jord och viktiga arter, livsmiljöer 
och hela ekosystem drabbas.  

Equmeniakyrkan har bestämt att 
årets tema för kyrkan ska vara bibelläs-
ning, internationellt arbete och klima-
tet. Man har valt att kalla det ”Till jor-
dens yttersta gräns”. Som en del i det-
ta kommer Equmeniakyrkan att gå in i 
en klimatfasta fram till påsk. Fokus 
kommer att ligga på resor, mat och 
återbruk på nationellt plan. Att välja 
resor utan fossila bränslen, att välja 
närproducerad och kravmärkt mat och 
att få upp ögonen på hur konsumtio-
nen belastar miljön. 

Tillsammans kan vi göra något. Den 30 
mars är det dags för Earth hour. Det 
innebär att vi alla släcker våra lampor 
mellan kl. 20.30-21.30 lokal tid.  

Hur kan vi då få så många som möjligt 
att följa med i detta manifest för ett 
bättre klimat? Här kommer några alter-
nativ som vi kan göra under tiden som 
vi har släckt våra lampor; 

• Bjud in till en Mörkerfest. Samla 
familj och vänner och laga en kli-
matsmart middag som äts i skenet 
att levande ljus.

• Ta med en kamrat och ta en mörker-
promenad. Se när ljusen släcks och 
när det tänds.

• Samla ihop lite kompisar och spela 
ett sällskapsspel.

• Anordna en berättarkväll.

• Skåda stjärnor.

Låt detta bli en minnesvärd stund som 
hjälper oss att fortsätta sträva efter 
att hjälpa vår jord att inte gå under.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något. Ingrid Ploghed

Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något
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Intervju med  
Jonatan Wranne

Min bakgrund:

Jag valde att inrikta mina ingenjörs-
studier mot hållbar utveckling efter-
som jag kände att det var något som 
engagerade mig, och som jag kände 
skulle engagera mig även resten av 
livet. Jag jobbar på IVL Svenska Miljö-
institutet, som är ett forskningsinsti-
tut där vi jobbar väldigt brett inom 
hela miljöområdet. 

Ett av mina expertområden är kli-
matpåverkan från konsumtion, speci-
fikt så jobbar jag mycket med IVLs 
webbaserade klimatkalkylator för 
privatpersoner, KlimatKontot.se, där 
du som privatperson kan fylla i hur 

du lever ditt liv, hur du bor, reser, 
äter och handlar, och sedan få ett 
resultat på din klimatpåverkan som 
visar vad som är stort och smått.

Hur ser ditt engagemang ut för 
klimatet, privat och professio-
nellt?  

Privat försöker jag leva som jag lär 
och försöker undvika att flyga, äta 
nötkött och köra bil (men jag gör alla 
dessa saker ibland av olika skäl), men 
främst försöker jag tänka på att be-
tala bra för miljövänliga varor och 
tjänster. Professionellt så försöker 
jag lära mig så mycket som möjligt 
om dessa saker, så jag kan hjälpa 
mina kunder (jag jobbar i princip som 
miljökonsult åt andra företag, ofta 
med beräkning av deras klimatpåver-
kan) att fatta beslut som driver sam-
hället åt rätt håll. En annan viktig sak 
är att sprida min kunskap och argu-
mentera där jag är, både privat och 
professionellt, både på nätet i sociala 
medier och när jag träffar folk. 

Vad kan vi som enskilda förändra 
för klimatet?  

Det pratas mycket om att ”klimat-
banta”, alltså att dra ner på sådant 
som påverkar mycket, men jag har på 
senare tid kommit fram till att det 
sannolikt är viktigare vad du gör än 
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vad du låter bli att göra. Eller sagt på 
ett annat sätt: det är viktigare vad du 
konsumerar än vad du låter bli att 
konsumera, detta eftersom markna-
den är väldigt bra på att producera 

saker som vi är be-
redda att betala för. 
T.ex är det relativt 
lätt att sluta flyga, 
men om det bara är 
en minoritet som 
slutar så påverkar 
det inte flygbran-

schen så mycket (den växer lite lång-
sammare bara), om det däremot är 
en minoritet som börjar betala extra 
för flygbiljetter där hälften av flyg-
bränslet är garanterat biobaserat så 
kommer den marknaden att växa och 
den kommer att marknadsföras vilket 
gör att den lockar till sig fler konsu-
menter, och vips så har minoriteten 
påverkat flygmarknaden.

Hur ser du på Equmeniakyrkans 
uppmaning till klimatfasta?  

Det är bra på många sätt, förstås för 
att din påverkan minskar men främst 
tror jag det är bra för att det är ett 
bra tillfälle att prova att ändra sina 
vanor. 
Genom att testa att ändra sitt bete-
ende så märker vi ofta att vissa saker 
inte var så svåra, vilket kan minska 
stress och ”klimatångest”. Det är ock-

så bra att lyfta samtalsämnet, för vi 
behöver se till att detta ligger på 
agendan hela tiden och visa för makt-
havare att vi tycker att det är viktigt, 
så att de får stöd för att fatta svåra 
beslut.

Kan vi påverka bredare än med 
våra egna val i vardagen? 

Jag brukar lyfta fram två saker som vi 
alla kan ha i åtanke: tänk på vad du 
betalar för och engagera dig. Betala 
för sådant som är bra för miljön, eller 
som är del av en bransch som vi kom-
mer behöva i framtiden, tex elbilar, 
batterier, reparationer eller miljö-
märkta varor, för när du gör det så 
investerar du i princip dina pengar i 
den branschen och hjälper den att 
växa och konkurrera med andra, säm-
re, branscher. 

Engagera dig på en nivå som passar 
dig, tex passa på att stötta initiativ 
som du ser på sociala media när du 
ser dem, eller passa på att säga att 
du litar på vetenskapen om du hör en 
diskussion där någon inte tror på allt 
tjat om global uppvärmning (om de 
säger att vetenskapen även säger 
emot den globala uppvärmningen så 
säg att du tror på ”den samlade kli-
matvetenskapen” = IPCC, vilka sum-
merar all klimatforskning, och som 
säger att vi ligger seriöst dåligt till).
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Kalendarium
MARS
3 sön 11.00 Gudstjänst med Kompiskö-
ren Tema: Kärlekens väg. Emma Rudäng. 
Kompiskören under Karolina Larssons 
ledning

6 ons 18.30 Klimatfasta - vad kan det 
innebära? och Askonsdagsmässa i 
Equmeniakyrkan. Christer Holmer, Emma 
Rudäng. Charlotta Linderum Alexander-
son, flöjt

10 sön 18.00  Gemensam Konsert i 
Equmeniakyrkan  “Tid och evighet” 
Musik av Ingemar Olsson. Körledning av 
Ulrika Davidsson.

14 tor 13.00 Sopplunch för daglediga  
"Mitt liv blev ej som andras...men inget 
kan stoppa mig!"  Pelle Andersson 
(Björkö) och Roger Gustavsson. Musik: 
Kennet "Frasse" Franzén. Kostnad 75 kr  
OBS!  Anmälan till Anita Larsson senast 10 mars 
Telefon 070-6351307, 031-96 10 27 eller 
anitamossen@gmail.com

17 sön 11.00 Gudstjänst  Tema:  Den 
kämpande tron. Åsa Öqvist . Equmenia-
kyrkans bön och offerdag för pastors- 
och diakonutbildningen 

    23 lör 16.00  Våffelmarknad  
    Lotterier, servering

24 sön 11.00 Gudstjänst Jungfru Marie 
Bebådelsedag. Tema: Guds mäktiga verk. 
Lars Henriksson. Musik: Annelie Utbult, 
Christer & Rebecca Zandén

31 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Livets bröd. Emma Rudäng 

APRIL 
7 sön 11.00 Gudstjänst för alla åldrar 
Emma Rudäng

14 sön 11.00 Gudstjänst Palmsöndagen 
Tema: Vägen till korset. Lena Sollerman

STILL A VECKAN 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15 mån 19.00 Passionsandakt  
i Equmeniakyrkan

16 tis 19.00 Passionsandakt  
i Björkö kyrka

17 ons 19.00 Passionsandakt  
i Equmeniakyrkan

18 tor 19.00 Skärtorsdagen 
Getsemaneafton i Skutan. Tema: Det 
nya förbundet. Emma Rudäng

19 fre 11.00 Långfredagen Gudstjänst,  
Tema: Korset. Emma Rudäng

21 sön 11.00 Påskdagen Gudstjänst,  
Tema: Kristus är uppstånden! Emma 
Rudäng. Sånggrupp  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

28 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Påskens vittnen. Angelica  
Andersson (tidigare Olindersson). Bön 
och offerdag till Mission i Sverige 

30 tis Valborgsmässofirande  
Femkamp  Korv & bröd. Kaffe vid elden. 
Program med vårsång och vårtal.
  

  
VALBORG 30 APRIL
18:30 Femkamp med scouterna. 
Korv med bröd och kokkaffe över 
öppen eld. Program med vårtal 
och vårsång. Gemensam avslutning 
med vårbrasa!



7

M
ed

 r
es

er
va

ti
on

 f
ör

 ä
nd

ri
ng

ar
 o

ch
 e

v.
 t

ry
ck

fe
l  

• 
 A

kt
ue

ll 
ka

le
nd

er
 f

in
ns

 p
å 

w
w

w
.e

qu
m

en
ia

ky
rk

an
bj

or
ko

.s
e

MAJ 
5 sön 19.00 Musikalisk vårfest i 
Equmeniakyrkan Sång och instrumen-
talister, klassisk musik , jazz och 
allsång. Entré 100 kr. Pengarna går till 
inköpet av nya flygeln

9 tor 13.00 Vårlunch i Skutan  
Varmt Välkomna! Kostnad 75 kr 
OBS!  Anmälan till Anita Larsson senast 10 
mars. Tel 070-6351307, 031-96 10 27 el 
anitamossen@gmail.com

12 sön 11.00 Gudstjänst  
 Tema: Vägen till livet. Emma Rudäng. 
Gudstjänst med Kompiskören under 
Karolina Larssons ledning. Offerdag till 
Equmenia Nationellt 

19 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Att växa i tro. Sten Högberg

26 sön 11.00 Konfirmationshögtid i 
Equmeniakyrkan Redovisning och 
Gudstjänst med nattvard. Tema: 
Bönen. Rasmus Lindén Emma Rudäng, 
Ulrika Stenman, konfirmanderna

30 tor 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme Kristi Himmels-
färdsdag. Vid regn i Björkö kyrka. 
Christer Holmer, Ulrika Davidsson

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JUNI
2 sön 11.00 Högtidsgudstjänst i 
Björkö Kyrka Tema: Hjälparen kom-
mer. Gemensam vandring till Equme-
niakyrkan, undertecknande av det nya 
ekumeniska avtalet kyrkorna emellan. 
Christer Holmer, Emma Rudäng.

6 tor 15.00 Nationaldagsfirande  
i kyrkparken utanför Björkö kyrka 

9 sön Gudstjänst Lena Sollerman   

EN STUNDS STILLHET 
Kom när det passar,  
stanna så länge du vill.  
TORSDAGAR I  
EQUMENIAKYRKAN 
19.30-20.30 

  
Det är Vår! Musikalisk  
vårfest i Equmeniakyrkan  
Sång & instrumentalister,klassisk 
musik & jazz & allsång. Boka in 
söndag den 5 maj kl 19.00  Entré 
100 kr. Pengarna går till inköpet av 
nya flygeln. Välkommen!

Samtalsgrupp varannan  
onsdag (jämna veckor) kl.10-12.  
Inleds med kaffe. Vi läser 100 dagar  
med Jesus och samtalar. Kontakt: Emma  
Rudäng, mobil 0722-521333  
Mail: emma.rudang@gmail.com

10 MARS 18.00 KONSERT  
I EQUMENIAKYRKAN
"Tid och evighet" Musik av 
Ingemar Olsson. Ekumeniska 
kören med musiker.  
Körledning: Ulrika Davidsson 
VÄLKOMMEN!

  

FÖR ALLA BARN
UNDER GUDSTJÄNST I EQUMENIAKYRKAN

31/3 och 21/4



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

Kurs och lägergård med självhushåll i 
anslutning till Equmeniakyrkan. 
Vandrarhem med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Mail: skutan@equmeniakyrkanbjorko.se 
Tel: 0700-544644. Mer info finns på 
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

Välkommen till ett dygns  

Pilgrimsretreat i Skutan 
Fredag 12 april kl 18  

till lördag 13 april kl 18 

Tema: Hela livet är relation. 
Ett dygns meditation, i stillhet och 
rörelse. Vi låter tystnaden omsluta  
och bära oss, möts ibland i varsamma 
samtal. Vi lever enkelt, sover i egen 
säng men delar rum med någon eller 
några och hjälps åt i samband med 
måltiderna. 

Kostnad: 500 kr. Frågor och info:  
P-O Dalnäs 076-8613407 eller  
Lena Sollerman 070-8972524.  
Anmälan: lena@sollerman.se

Kontakt: Maria Nejdesjö, 070-597 06 55 
maria.nejdesjo@gmail.com

FREDAGAR 10.00 
Kontakt: Ebba Knutsson,  

tel 0709-66 96 14  
ebba.knutsson@gmail.com

Vi träffas  
onsdagar  
18.30!

FÖR ALLA BARN 
Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan 
11.00 den 31/3 och 21/4  Undrar ni något? 
Kontakta Emma Rudäng: 072-2521333


